אומנויות כדרך להבעה ,יצירה ורווחה נפשית

יום העיון השנתי של אלו"ט
לזכרה של לאה רבין ז"ל ,נשיאת אלו"ט וממייסדי האגודה

9:00-15:00 | 22.5.19

מרכז יצחק רבין ,שד' רוקח  77תל-אביב יפו

09:00-09:30

התכנסות

09:30-10:00

דברי פתיחה וטקס לזכרה של לאה רבין ז"ל

מר עמוס שפירא – יו"ר אלו"ט
מר רני רהב – חבר המועצה הציבורית
גב' דליה רבין – חברת המועצה הציבורית

ברכות ופתיחת יום העיון

מר גדעון שלום  -סמנכ״ל בכיר
וראש מינהל המוגבלויות ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים

10:00 – 11:45

הרצאות קצרות בסגנון  - TEDחלק ראשון
חישה ,תנועה וטיפול :חידושים בתחום
האוטיזם ממוח ועד מיינדפולנס

ד"ר רחל-שלומית ברזיס  -בי"ס ברוך איבצ'ר
לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

סדנת האמנות -מקום ליצירת רווחה נפשית

גב׳ עדי הרלינג גולדשטין  M.A -ודוקטורנטית
בחינוך ואמנות ,רכזת מגמת אמנות בבית ספר
תיכון ,מנחה סטודנטים ומורים
גב׳ ענת שטראוכלר
גב׳ ליאל איה שוקרון

אשה ,אוטובוס ,חלבה ופנדה

גב׳ אסנת מרקוביץ Art Is Us -
מתנדבת עם זוהרה חידקל בכפר עופרים,
חטיבת דיור ותעסוקה ,אלו"ט

11:45-12:00

טקס קבלת מלגה על שם אסנת רביד ז״ל

12:00-12:45

הפסקת צהריים – כיבוד קל

12:45-14:45

הרצאות קצרות בסגנון  - TEDחלק שני
מהחושים והחוויה לביטוי עצמי –
תשתית התפתחותית בגיל הרך

גב' נעה גינוסר  -פסיכולוגית קלינית,
פסיכולוגית אחראית תחום גנים ומרכזי טיפול,
אלו"ט
גב' קרן פז – מטפלת בתנועה ,אחראית תחום
טיפול רגשי ,גני תקשורת ומרכזי טיפול ,אלו"ט

אוטיזם ,מודליאני ומה שביניהם

גב׳ אורנה אודוין  -אימא של הצייר עומר אודוין
מר מיקי גולדשטיין  -צייר ומורה

משחק תפקידים ,מה יש בו ?
מעולם המחקר ועד ליישום קליני בעבודה
פרטנית וקבוצתית עם הורים וילדים

ד״ר חגית נגר שמעוני  ,PhD -מנהלת מרכז
האוטיזם ״מראות״ ,המכון להתפתחות הילד
בית חולים לילדים דנה -דואק ,המרכז הרפואי
תל -אביב ,איכילוב

14:15-14:45

נבו אפק – אמן מיוחד

גב׳ מירלה הראל

14:45-15:00

דברי סיום ליום העיון

מר יואב חפר  -מנכ״ל אלו״ט

נעים להכיר – האמנים שמאחורי האמנות

ענת שטראוכלר
בת  | 19.5גבעת אבני

ליאל איה שוקרון
בת  | 18טבריה

"אוף מתגעגעת לסדנה  ...אנסה לבוא לבקר
מתישהו!"

״דרך האמנות אני מראה את עולמי הפנימי שאני רואה
כאשר אני רוצה לברוח״

נבו אפק
בן  | 20אילת

עומר אודוין
בן  | 19.5תל אביב

אמן יוצר ,המבטא על הבד עולם שלם של אקספרסיה צורנית
צבעונית ,בבחינת מפת הנפש "הנפש רואה  -ויש מנגינות בצבע"

״אני ,עומר אודוין ,בן אדם די נחמד וטוב .
מצייר ציורים יפים ומדליקים ואוהב להראות אותם לכולם״

זוהרה חידקל
בת  | 54כפר עופרים
זוהרה חותמת לרב בשם הפרטי בלבד ובכך היא "מאשרת" את
היצירה כאשר היא מרגישה שלמה ומסופקת ממנה

נתראה בקרוב!
השתתפות איננה כרוכה בתשלום אולם מותנת בהרשמה מראש
יצירת קשר | 03-6703077 :מייל family-1@alut.org.il
במסגרת יום העיון תוצג תערוכת ציורים של אמנים עם אוטיזם

